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“Vrolijk en voldaan
wandelden we
terug naar de
Oostduinlaan. De
zin om terug te
keren naar de
Utenbroekstraat
was alom
voelbaar.”

De nieuwbouw vordert
Na de symbolische eerste paal werd op maandag
30 mei gestart met het boorwerk van de palen.
De activiteiten volgden elkaar daarna in hoog
tempo op. Inmiddels is duidelijk te zien dat we
best een grote nieuwe school krijgen en hoewel
het lijkt of het schoolplein heel veel kleiner is
geworden, is in werkelijkheid de voorzijde maar
één meter dichter richting de straat gebouwd. De
muren en binnenwanden zijn opgetrokken, dit
gaat in een razend snel tempo omdat er wordt
gewerkt met grote blokken. De verdiepingsmuren
en de binnenmuren worden verder afgemaakt, de
buitenmuren worden gemetseld en de eerste
kozijnen zijn geplaatst.
Pannenbier
Op dinsdag 20 december vierden de
bouwvakkers met het bestuur en de teamleden
van Wolters dat het hoogste punt was bereikt. Dit
wordt pannenbier genoemd.
Volgens de traditie werd bier geschonken en de
vlag gehesen. Voor de teamleden was dit de
eerste gelegenheid om het gebouw van binnen te
bekijken. Het was een mooi moment in het lange
traject dat we doorlopen.
Na ruim 11 maanden wapperde de Wolters-vlag
in haar volle glorie zolang het bier geschonken en
gedronken werd. Vrolijk en voldaan wandelden
we terug naar de Oostduinlaan. De zin om terug
te keren naar de Utenbroekestraat was alom
voelbaar.
Nieuw meubilair
De nieuwe school zal worden opgeleverd met
nieuw meubilair, gefinancierd door het
Woltersfonds. Dat is fantastisch nieuws. De
keuze voor de inrichting gaat niet over één nacht
ijs. Met name over de leerlingensets is veel
gediscussieerd. Tegenwoordig kan gekozen
worden voor meubilair waarbij alle tafels op één
hoogte zijn en de kinderen met voeten van de
vloer op hoge stoelen zitten waarbij het
voetenplankje versteld kan worden . Dit is arbotechnisch winst voor de leerkracht, maar wij
zagen, na gedegen veldwerk van de voltallig
directie, bezwaren op zowel esthetisch als
praktisch gebied. De keuze is gevallen op
prachtig meubilair van Eromes.
Wat we gaan doen met de oude leerlingensets
weten we nog niet. Misschien heeft u suggesties
voor een goede bestemming. Mocht dit het geval
zijn dan horen we graag van u.

Pannenbier!
Kunst in het nieuwe gebouw
In het nieuwe gebouw zal een bijzonder
kunstwerk geplaatst worden. Door de
Gemeente Den Haag is een bedrag
beschikbaar gesteld en na selectie is de
kunstopdracht verstrekt aan Ejderkan
Tastekin. Ejderkan is een uit Turkije
afkomstige jonge kunstenaar. De
uitgangspunten van zijn werk zijn specifieke
ruimtes en de mogelijkheid de beleving
daarvan te veranderen met behulp van licht
en architectonische ingrepen.
Ejderkan heeft een lichtobject in spiraalvorm
ontworpen bestaande uit plexiglas objecten
en Led lampen. De Led lampen worden zó
geprogrammeerd dat de hal door de dag
heen van aanzien en atmosfeer zal
veranderen. Kinderen kunnen actief de
lichtbanen veranderen. Het object komt in de
centrale hal. De kunstcommissie is zeer
enthousiast. Op de afbeelding ziet u een
digitaal ontwerp van het object.

Juf Annemarie
Juf Annemarie uit groep 5A is heel dankbaar voor alle belangstelling en attenties die ze heeft mogen ontvangen
naar aanleiding van haar ziekteverlof. Ze komt regelmatig even langs en we houden veelvuldig contact met haar.
Wij zijn heel blij met juf Elske die samen met juf Ernestine de groep uitstekend onder haar hoede heeft genomen.
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“Ik wil dit jaar
mijn speling
verbeteren”

We hebben het over beroepen; over
dokter zijn of brandweerman.
Juf: “Wat doen jouw ouders?”
Leerling fronst en denkt diep na: “Eh,
ik weet het niet juf…
O ja, ik weet het weer. Ze zijn allebei
BLOEDDRUK!”

Mam, ga ik over?
Hoe zit het eigenlijk met de doorstroom van groep
2 naar 3? Kan mijn kind blijven zitten? Het
antwoord op deze en andere
onderwijsinhoudelijke vragen is te vinden in het
onderwijszorgplan en daar lichten wij voortaan in
elke nieuwsbrief één onderwerp uit dat nader
toegelicht wordt. Dit keer dus het
doorstroombeleid:

Nieuwe tafels en
stoeltjes voor
groot en klein

Uitgangspunten
Het doorstroombeleid en de te volgen procedure
bij twijfel beslaat flink wat pagina’s. Dat komt
omdat we zorgvuldig naar ieder individu willen
kijken om met alle betrokkenen de afweging te
maken wat het beste is voor dit kind. Of uw kind
doorstroomt naar het volgende leerjaar is dus niet
vanzelfsprekend en ook niet panklaar te
beantwoorden. Wel hanteren we binnen de school
een aantal uitgangspunten, zodat we tijdig in
beeld hebben hoeveel plaatsen beschikbaar zijn
voor instroom van nieuwe leerlingen. Zonder
ander bericht werkt de doorstroom dus als volgt:
Groep 1 naar 2: Kinderen die 4 zijn geworden
voor 1 januari van het schooljaar stromen
automatisch door naar groep 2. Kinderen die 4
zijn geworden na 1 januari blijven het volgende
schooljaar nog in groep 1.
Groep 2 naar 3: Kinderen die 5 zijn geworden
voor 1 oktober van het schooljaar stromen door
naar groep 3. Kinderen die 5 worden na 1 oktober
blijven het volgende schooljaar in groep 2.
Groep 3 t/m 8: Alle kinderen gaan door naar het
volgende leerjaar.
Afwijkend handelen
Omdat de rijping van een kind niet met een
schaartje te knippen is, kan het goed zijn dat uw
kind erbij gebaat is dat wij afwijkend handelen van
deze richtlijn. In dat geval zullen wij u hier tijdig
over informeren en bij betrekken. Het eerste
signaal wordt al in december afgegeven. Vanaf
dat moment wordt door ons volgens een set
afspraken en gehandeld om de ontwikkeling van
het kind nauwgelet te volgen, in kaart te brengen
en tot een weloverwogen beslissing te komen. Dit
geldt zowel voor het verlengen van de leertijd als
voor het vervroegd doorstromen.
Het kan ook zo zijn dat u twijfels heeft waar wij die
niet uitspreken. Wij vragen u dit vooral met ons te
delen.
Van ‘blijven zitten’ is overigens nooit sprake. Als
gekozen wordt voor het verlengen van leertijd dan
zal het kind een onderwijsaanbod krijgen dat
aansluit op zijn/haar leerbehoefte en dat is echt
wat anders dan alle werkjes nog een keer doen.
Uw groepsleerkracht kan u hier alles over
vertellen, dus maak gerust een afspraak als u
vragen heeft. Wij leggen het graag uit.

Help een website!
Hoewel wij over belangstelling bepaald niet te klagen
hebben, beseffen we ons dat de website in
toenemende mate een visitekaartje van de school is.
Als een website goed is opgebouwd en mooi is
vormgegeven dan is dat ook meteen een
visitekaartje voor de bouwers ervan.
In ons geval bereikt die bouwer dan een flinke groep
decisionmakers uit het bedrijfsleven. Wij zoeken
samenwerking voor het actualiseren van onze
website met bijvoorbeeld een enthousiaste ouder uit
het werkveld.
Wat wij bieden?
Een podium voor uw expertise, advertentieruimte op
de website én in de schoolgids én eventueel de
kalender, een uitgelezen kans en bevredigende
manier om uw ouderbetrokkenheid te tonen én een
opgewekt en dankbaar team omdat het weer leuk
wordt om de website actueel te houden. Interesse?
Wij horen het heel graag. Loop even binnen bij de
directie of mail naar wolters@tip.nl

Gemeentelijk beleid centrale
aanmelding basisscholen
Met ingang van januari 2013 zal in de gemeente Den
Haag de procedure voor aanmelding bij de
basisscholen centraal geregeld worden. Daarbij
moeten ouders in het jaar dat hun kind één wordt
digitaal een voorkeursschool opgeven en in oktober
van dat jaar krijgen zij van de gemeente te horen of
hun kind daar geplaatst is. Als er geen plek is op de
voorkeursschool, dan zal het kind geplaatst worden
op de school met beschikbare plekken die het dichtst
bij huis ligt. In de procedure wordt geen rekening
gehouden met het schooltype (en een eventuele
bewuste keuze voor of tegen een bepaalde
godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag).
Wij doen niet mee
Wolters kiest ervoor niet deel te nemen aan de vaste
aanmeldprocedure en handhaaft het beleid dat
kinderen bij onze eigen administratie kunnen worden
aangemeld vanaf de geboorte. Omdat wij een
wachtlijst hebben en plaatsing niet kunnen
garanderen, raden wij aan dat ouders die hun kind
bij ons aanmelden ook deelnemen aan het vaste
aanmeldtraject van de gemeente. Onze administratie
zal Wolters-ouders die met de regeling te maken
krijgen, tijdig informeren over de aanstaande
veranderingen en hoe wij daar mee om gaan op
Wolters.

Goede voornemens
Niets is zo leuk als het werken met uw
kinderen. Toen ik de leerlingen vroeg naar
hun goede voornemens, passeerden deze
juweeltjes de revue:
1) Dit jaar wil ik mijn speling verbeteren
2) Dit jaar ga ik een brief schrijven aan
Steve Jobs
3) Dit jaar ga ik meer winnen met hockey
En de juf?
Mmm… die gaat alvast een lesje over
teleurstellingen voorbereiden!

